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• Η ασφάλεια των παιδιών , των 

οικογενειών τους και του προσωπικού 

του νοσοκομείου 

• Οι συστάσεις πρέπει να είναι 

ανεξάρτητες από το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο , την 

εθνικότητα ή τη γεωγραφική περιοχή 

διαμονής των ασθενών 

• Οι συστάσεις είναι τεκμηριωμένες και 

μπορεί να υποβάλλονται σε αλλαγές

• Οι συστάσεις θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στην διασπορά του 

COVID-19 στη κοινότητα



Επιδημιολογία

• < 18 ετών : 1-5 % των συνολικών περιστατικών 

• Πιο συχνά στα βρέφη και στους εφήβους 

• 15-18 ετών : 1/3 των κρουσμάτων

• Τα παιδιά έχουν περιορισμένο ρόλο στη μετάδοση του ιού 

• Επίπτωση του COVID-19 

• Στη κοινότητα :  < 0,09%

• Στα νοσοκομεία : σημαντικά υψηλότερη 

• Στους επαγγελματίες υγείας : 2,8%



Σύστημα εκτίμησης κινδύνου 

Χαμηλός
Χαμηλά επίπεδα COVID-19 στη κοινότητα             

(επίπτωση <0,5%)

Μέτριος
Χαμηλά έως μέτρια επίπεδα COVID-19 στη κοινότητα 

(επίπτωση 0,5 - <2%)

Υψηλός
Μέτρια έως υψηλά επίπεδα COVID-19 στη κοινότητα 

(επίπτωση 2%)



Κατηγοριοποίηση παιδιών 

Υψηλός κίνδυνος 

COVID-19 

Μέτριος κίνδυνος 

COVID-19 

Χαμηλός κίνδυνος 

COVID-19 

Κατά τη διάρκεια 

χαμηλής έως μέτριας 

επίπτωσης του 

COVID-19 

• Συμπτωματικά ή ύποπτα 

περιστατικά 

συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών με ιστορικό επαφής με 

κρούσμα 

• Επιβεβαιωμένα περιστατικά 

SARS-COV-2 με RT-PCR

• Συμπτωματικά περιστατικά 

που αρνούνται να κάνουν test

• Ασυμπτωματικά περιστατικά 

χωρίς γνωστή πρόσφατη επαφή 

αλλά χωρίς να έχει ολοκληρωθεί 

το test

• Χωρίς συμπτώματα ή γνωστή 

πρόσφατη επαφή με 

κρούσμα 

ΚΑΙ

• Έχει αρνητικό test εντός 72h 

πριν την εισαγωγή 

Ή

•  Έχει αναρρώσει από τον 

COVID-19 ( τουλάχιστον 3 

ημέρες χωρίς πυρετό ή 

συμπτώματα από το 

αναπνευστικό και έχει αρνητικό 

test )



Κατηγοριοποίηση παιδιών 

Υψηλός κίνδυνος 

COVID-19 

Μέτριος κίνδυνος 

COVID-19 

Χαμηλός κίνδυνος 

COVID-19 

Κατά τη διάρκεια 

υψηλής επίπτωσης 

του COVID-19 

• Συμπτωματικά ή ύποπτα 

περιστατικά 

συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών με ιστορικό επαφής με 

κρούσμα 

• Επιβεβαιωμένα περιστατικά 

SARS-COV-2 με RT-PCR

• Συμπτωματικά περιστατικά 

που αρνούνται να κάνουν test

• Ασυμπτωματικά περιστατικά 

χωρίς γνωστή πρόσφατη επαφή 

αλλά χωρίς να έχει ολοκληρωθεί 

το test

• Χωρίς συμπτώματα ή γνωστή 

πρόσφατη επαφή με 

κρούσμα 

ΚΑΙ

• Έχει 1 αρνητικό test 72h πριν 

την εισαγωγή και κατά 

προτίμηση 24h πριν την 

εισαγωγή 

Ή

•  Έχει αναρρώσει από τον 

COVID-19 ( τουλάχιστον 3 

ημέρες χωρίς πυρετό ή 

συμπτώματα από το 

αναπνευστικό και έχει αρνητικό 

test )



Προγραμματισμός 

περιστατικών 

• Ανάλογα με το πόσο επείγον είναι το 

περιστατικό

• Πρέπει να υπολογίζεται ο 

επιπρόσθετος χρόνος που μπορεί να 

απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της 

επέμβασης σε παιδιά που 

εντάσσονται στη πορτοκαλί ή κόκκινη

κατηγορία ή όταν η συχνότητα του 

COVID-19 είναι υψηλή 



Προτεραιότητα περιστατικών 

Επίπεδο 1α Απαιτείται επέμβαση εντός 24 ωρών

Επίπεδο 1β Απαιτείται επέμβαση εντός 72 ωρών 

Επίπεδο 2 Επέμβαση που μπορεί να αναβληθεί έως και 4 εβδομάδες

Επίπεδο 3 Επέμβαση που μπορεί να αναβληθεί έως και 3 μήνες 

Επίπεδο 4
Επέμβαση που μπορεί να αναβληθεί για περισσότερο από 3 

μήνες 



Προγραμματισμός 

περιστατικών 

• Κατά τη περίοδο χαμηλής έως μέτριας 

επίπτωσης COVID-19 διενεργούνται 

περιστατικά όλων των κατηγοριών 

• Κατά τη περίοδο υψηλής επίπτωσης 

COVID-19 καταβάλλεται κάθε 

προσπάθεια για να πραγματοποιηθούν 

προγραμματισμένες επεμβάσεις 

λαμβάνοντας υπόψιν τον εκτιμώμενο 

κίνδυνο, τη διαθεσιμότητα του 

προσωπικού και των αναγκαίων 

υπηρεσιών 



Πριν την εισαγωγή...

• Απαραίτητος εικονικός/τηλεφωνικός έλεγχος των παιδιών/ κηδεμόνων 24-72 ώρες 

πριν την επέμβαση και κατά την εισαγωγή 

• Επί θετικής συμπτωματολογίας : αναβολή χειρουργείου 

• Αν δεν μπορεί να αναβληθεί η επέμβαση : αντιμετώπιση ως θετικοί στον ιό 

• Σαφείς οδηγίες και ενημέρωση των κηδεμόνων 

• Η προεγχειρητική απομόνωση δε συνιστάται ως συνήθης πρακτική στα παιδιά που 

πρόκειται να υποβληθούν σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση 



Προεγχειρητικός έλεγχος 

για SARS-CoV-2

• Λήψη ρινικού επιχρίσματος (RT-

PCR) εντός 72 ωρών πριν την 

εισαγωγή και κατά προτίμηση όσο 

πιο κοντά στην ώρα της 

επέμβασης  

• Σε περιόδους υψηλής επίπτωσης: 

test 24 ώρες πριν την επέμβαση 





Ενδονοσοκομειακές  οδηγίες 

• Αριθμός γονέων/ κηδεμόνων ανά παιδί : 1

• Χρήση μάσκας : Όλοι οι γονείς/ κηδεμόνες 

• Χώρος νοσηλείας 

• Προτεραιότητα στα παιδιά και συνοδούς με συνοδά νοσήματα 

• Απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των κρεβατιών 

• Προστατευτικός εξοπλισμός (χρήση μάσκας) απ´ όλους τους επαγγελματίες υγείας 

που εμπλέκονται στη φροντίδα του μικρού ασθενούς 



Διεγχειρητικές οδηγίες 

• Εισαγωγή στην αναισθησία 

• Επιτρεπτή η παρουσία του κηδεμόνα κατά τη προνάρκωση

• Απαραίτητος εξοπλισμός του προσωπικού του χειρουργείου κατά τη διασωλήνωση και αποσωλήνωση 

του ασθενούς 

• Μάσκα FFP3 , προστατευτικά γυαλιά , γάντια 

• Η αφαίρεση λαρυγγικής μάσκας μπορεί να γίνει και στο χώρο ανάνηψης αρκεί  ο ασθενής να έχει 

απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρα από άλλον ασθενή 

• Αφαίρεση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού εφικτή στο χώρο ανάνηψης : απαραίτητη μόνο η χρήση 

μάσκας 

• Καθαρισμός της χειρουργικής αίθουσας 



Λαπαροσκόπηση 

• Όταν κρίνεται αναγκαία σε ασθενείς με 

COVID-19

• Συντηρητική θεραπεία όπου αυτή είναι 

εφικτή και ασφαλής 

• Να προτιμάται η χρήση εργαλείων και 

καλωδίων μιας χρήσης 

• Χαμηλές πιέσεις CO2

• Χαμηλή ένταση διαθερμίας 

• Να προτιμώνται κλειστά συστήματα τόσο 

για τη χορήγηση όσο και για την 

απομάκρυνση του CO2

• Αποφυγή διαρροών μέσω των trocars 



Ενδοσκόπηση

• Αύξηση των περιστατικών 

κατάποσης ξένων σωμάτων 

• Παραγωγή αερολύματος

• Υψηλός κίνδυνος μετάδοσης 

COVID-19

• Ιδιαίτερα με το άκαμπτο 

ενδοσκόπιο 

• Ελαχιστοποίηση χρήσης αέρα/CO2

• Κατάλληλη αποστείρωση του 

εξοπλισμού και της αίθουσας 



Μετεγχειρητικές οδηγίες 

• Μετεγχειρητική παρακολούθηση και φροντίδα : ως συνήθως 

• Εξιτήριο μετά από χειρουργείο ημέρας 

• Όσο πιο γρήγορα είναι εφικτό 

• Δεν είναι απαραίτητη η απομόνωση των ασθενών και των κηδεμόνων τους εκτός 

αν έχουν διαγνωσθεί με COVID-19

• Follow-up

• Συστήνεται εικονική  ή τηλεφωνική επικοινωνία 



Ευχαριστώ


